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Van de redactietafel

Het Golfspel en de wereldpolitiek

Het woord ‘golf’ heeft de afgelopen maanden een bijzondere lading gekregen. Je kunt geen krant of tijdschrift open slaan of dit woord wordt voortdurend op je netvlies geprojecteerd. Dan hebben we het nog niet over het
medium TV. Helaas gaat het hier niet om dat vredige spel dat we in god’s
stille natuur plachten uit te oefenen.
Jammer dat de Groten dezer aarde zoals Bush,
Blair, Chirac, Poetin en anderen niet eerst
samen de achtien holes hebben volgemaakt
voordat ze ieder op hun manier die andere
‘golf ’ hebben benaderd en voordat ze hun
hakken in het zand hebben gezet en hun
posities hebben ingenomen. Immers dan
hadden ze samen kunnen concluderen dat
een spelletje golf louterend werkt en communicatie bevordert. Het is zelfs denkbaar dat

zo’n spelletje golf als substituut of alternatief
zou kunnen dienen voor dat grote spel dat
golfoorlog heet.
Immers ook het golfspel kan beleefd worden
als strijd tussen tegenstanders of opponenten.
Zo kent het ook zijn waterlinies, zijn bunkers,
het schieten met ballistisch uitgebalanceerde
ballen terwijl ook hier terreinverkenning,
tactiek en strategie beleefd kunnen worden.

Forewoord van de voorzitter:

Uiteindelijk is de kogel
dan toch door de kerk!
Na een lange tijd van besprekingen, onderhandelingen, bezoeken afleggen en, vooral, alsmaar wachten en wachten, zijn we nu dan toch eindelijk tot volledige overeenstemming gekomen met de gemeente en zijn
onze gronden ten zuiden van Het Verliefd Laantje (zeg maar, onze oefengreens) verkocht.
De akte is inmiddels gepasseerd en het geld is
al op de rekening van onze penningmeester
gestort. Ik ben van mening dat hierbij een
gelukwens aan alle leden van onze club zeker
op z’n plaats is. Nu beschikken we over voldoende financiële middelen om de structuur
van onze baan grondig aan te pakken en bij
voorbeeld de oude hockeyvelden van hun
mistroostig uiterlijk te ontdoen. Nieuwe
oefengreens zullen moeten worden aangelegd, de driving range zal worden verplaatst
en de huidige baansituatie zal met veel zorg
onder de loep worden genomen. Plannen
hiertoe worden op het ogenblik bestudeerd
en uw bestuur hoopt op korte termijn de
werkzaamheden te kunnen laten beginnen.

Natuurlijk wordt ernaar gestreefd deze
activiteiten zó te plannen dat u, leden van
onze club, én onze gasten bij het beoefenen
van het golfspel daarvan zo weinig mogelijk
hinder zullen ondervinden. Een groot voordeel daarbij is ook dat wij met de gemeente
hebben kunnen overeenkomen dat de huidige oefengreens door ons kunnen worden
gebruikt tot 1 juli 2004. Wij zullen u middels
berichten op het mededelingenbord in de hal
van ons clubhuis van de verdere ontwikkelingen op de hoogte houden.
Het kan nu ineens blijkbaar niet op! Behalve
de hierboven genoemde voor ons allen zeer
positieve ontwikkeling, heb ik nóg een goed

Welliswaar geen wapens als geweren en
pistolen maar wel een putter, een wedge en
een driver. En vooral een driver als de door
Callaway gefabriceerde ‘War bird’ is een
geducht wapen wiens gebruik de staatslieden
die belangrijke kick kan geven.
Aangezien het golfspel universeel is en
overal in de wereld wordt gespeeld zijn alle
staatslieden in de gelegenheid om met hun
opponenten eerst golf te spelen voordat ze
tot oorlog besluiten. Mocht het dan toch
tot een oorlog leiden dan hopen we dat ze
op het golfterrein zoveel geleerd hebben dat
ze de etiquette en regels nauwkeurig in acht
nemen. Dus niets aanraken in de bunkers,
ontwijken van vaste obstakels, kraters op de
greens wegwerken, plaggen terug leggen en
niet vergeten de tegenstander te bedanken en
de scorekaart in te leveren.

•

Bert ter Heijne

bericht voor u: Na de onplezierige gang van
zaken in 2002 met betrekking tot de uitgave
van ons clubblad ‘Evergreen’ hebben wij eind
verleden jaar besloten de verzorging daarvan
toch maar weer in eigen hand te nemen. De
eerste editie, in full colour, die begin van
dit jaar uitkwam is door iedereen met veel
enthousiasme ontvangen. De afgelopen
weken is er hard aan gewerkt om, middels
advertentiecontracten, ervoor te zorgen dat
deze eerste editie van 2003 niet een eendagsvlieg zou zijn maar dat we op dezelfde voet
zouden kunnen doorgaan. Deze werkzaamheden hebben hun vruchten afgeworpen en
de opbrengsten van de geworven advertenties
stellen ons in staat op de ingeslagen weg door
te gaan. Het spreekt vanzelf dat al het werk
natuurlijk niet alleen op de hoofden van de
redactieleden mag komen en ik doe hier
dan ook een dringend beroep op alle leden
te zorgen voor kopij voor ons clubblad zodat
‘Evergreen’ een smakelijk blad wordt dat onze
club eer aandoet. Laat uw creatief vermogen
maar eens de vrije loop!
‘Evergreen’ mag voortaan echt gezien worden!

•

Hans Verstappen
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Geef door die pen

Er kan nu wel een pen aan mij zijn doorgegeven, maar ik heb er geen
ontvangen van onze Joop Cranendonk. Wellicht heeft hij de pen als een
trofee in zijn prijzenkast geplaatst.
Zo ik uit zijn artikeltje kon opmaken heeft
hij er nogal moeite mee om deze kast te vullen. Nu is het in deze moderne tijd niet meer
gebruikelijk (in golftaal ‘not done’) om met
een pen te corresponderen, laat staan om

bepaalde zaken die spelen in en om onze
golfclub met dit schrijfmiddel op schrift te
stellen. Ze zijn n.l. ‘met geen pen’ te beschrijven! Maar goed, genoeg over die pen, ‘t zal
wel een ordinaire ballpoint zijn.

Voorlopig sta ik met mijn medeleden dan
toch maar, liefst met beide benen, op een
keurige grasmat, en krijg daardoor de kans
om een balletje, zei het met de nodige inspanning, langs allerlei obstakels en hindernissen
in de hole te laten belanden.
Deze sportieve prestatie kun je niet alleen
leveren, daarvoor heb je naast een aantal
hulpmiddelen ook andere sportievelingen
nodig. En… niet te vergeten een outillage,
liefst bestaande uit een gezellig ingericht
clubhuis, zodanig geëxploiteerd dat er na een
sportief gebeuren koffie, thee, wijn en niet te
vergeten bier kan worden ingenomen.
Ten tijde van de Romeinse keizer Nero, ca 60
jaar na Christus, werd er door de Romeinse
hekeldichter Juvenalis al fijntjes opgemerkt:
‘Geef het volk brood en spelen’. Deze uitspraak gaat heden ten dage nog steeds op,
zei het dat het ‘brood’, in de ruimste zin van
het woord, in ons uitsluitend met een grote
hoeveelheid stoelen gemeubileerde clubhuis
niet altijd te verkrijgen is.

Een kritische noot hoeft de melodie
niet te schaden!
‘God en gebod’ geeft richting aan iemands
leven, maar een golfer(ster) valt onder de
jurisdictie van ‘het Bestuur’. Daarnaast
zijn er een hoeveelheid regels die men moet
naleven en waar een aantal leden toch moeite
mee hebben. Dan ben je er nog niet, want er
zijn ongeschreven regels en mores waaraan
de golfer geacht wordt zich te houden, althans
als je er ooit van gehoord hebt en je echt van
plan bent deze te respecteren ter verhoging
van de spelvreugde en ter vervolmaking van
de omgang met je medeleden.
Nu ik enkele kleine kanttekeningen met de
‘ganzenveer’ heb opgetekend, ga ik via de
digitale snelweg naar de nieuwe aanwas van
onze gezellige club.
Graag geef ik de imaginaire pen door aan
Frida de Jager en ben er van overtuigd dat
ook zij er wel raad mee weet.

•

Paula van der Zwaag.
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Carnavalswedstrijd
De traditionele carnavalswedstrijd vond plaats op zondag 23
februari. Voor menig golfer een gelegenheid zich te tooien met een
origineel hoofddeksel of in sommige gevallen met een compleet
kostuum. Dit geeft de wedstrijd wat extra sfeer.
Na afloop gezellig samenzijn in het clubhuis
waarbij opviel dat de stemming er dit jaar
niet zo inzat als vorig jaar. Misschien lag het
aan de muziek die ons in de steek liet.
De prijs voor het leukst geklede echtpaar
ging naar Greet en Ben Joosten terwijl
evenals vorig jaar Ceciele van den Broek
zich met het origineelste hoofddelsel getooid
had.

Tijdens de prijsuitreiking werd door
de voorzitter Hans Verstappen de
Trofee voor de golfster van het jaar 2002
overhandigd aan Greet Joosten die tijdens de
gebruikelijke uitreiking bij de nieuwjaarsreceptie niet aanwezig kon zijn. Voor geinteresseerden zijn elders in dit nummer de criteria
voor het vaststellen van de golfer/golfster van
het jaar nog eens weergegeven.

•

De winnaars
vlnr op de eerste rij;
Jan v.d.Eijnde,
Will ter Heijne,
Ans v.d.Elst
en op de tweede rij;
Ceciele v.d. Broek,
Jan Martens,
Peter v.d.Goor,
Henriëtte v.d.Dongen
en Huub v.d. Vrande.
Cees toog vervolgens naar het Helmondse carnaval
waar hij het niet kon nalaten leuke kiekjes te
maken van een aantal leden
van onze club.
Ben Joosten van het leukst geklede echtpaar.

Hub Bozon golfer van het jaar en Hans
Verstappen feliciteren Greet Joosten
met haar trofee; golfster van het jaar.

Coen ‘MacDijk’

Ceciele van den Broek
met het orgineelste hoofddeksel

5

Afrikaanse kookkunst
het proberen waard

eet de Kameroenees erg eenzijdig. Meestal
fufu, een soort dikke brei. van maniok, met
wat groente. Het is enorm bewerkelijk om
maniok te bereiden. De dikke wortels moeten worden geschild, in stukken gesneden en
drie dagen in steeds vers water staan om het
blauwzuur te verwijderen. Daarna worden ze
in kleinere stukken gesneden en gedroogd,
om vervolgens te worden gestampt. Dat
beeld herken je direct van de plaatjes van de
Novibkalender. Het verkregen meel wordt
gekookt met water en wat zouten tot een
dikke brei ingedikt.
Maar nu drie recepten uit Kameroen, die
minder bewerkelijk zijn omdat wij niet
beschikken over een stamper en een houten
vijzel. Die heb ik gekregen van mevrouw Kate
Ebonyo Idowu, een kooklerares. De recepten
zijn allen voor zes personen.

Gebakken avocado als voorgerecht

Le Maître Cour du Moulin heeft enkele maanden geleden een reis naar
Kameroen afgesloten. Hij was hier op bezoek in het kader van ontwikkelingswerk. Deze reis heeft hem geinspireerd tot de volgende bijdrage aan
ons clubblad.(red.)
Reizen heeft zo zijn culinaire kanten.
Alhoewel Kameroen tot de armste landen
van de wereld behoort kent men geen echte
honger. Het land is vrijwel overal erg vrucht-

baar. De zee en de rivieren leveren heerlijke
vis. Kippen scharrelen rond. Varkens kuieren
door de dorpjes. Koeien worden in grote kuddes door de savanne gedreven. Desondanks

Benodigd: 3 avocado’s, sap van 1 citroen, 125
gram crabvlees, 125 gram béchamelsaus, een
klein gesnipperd uitje, 125 gram geraspte
kaas, peper, zout en cayennepeper naar
smaak. Snij de avocado’s in twee helften en
verwijder de pit en besprenkel met citroensap. Meng het crabvlees met de béchamelsaus
en kruid naar smaak. Vul de avocadohelften
met het vlees en bestrooi met geraspte kaas.
Zet ze in een vuurvast schotel met ongeveer 1
cm. water. Bak ze 15 minuten in een oven van
200 graden tot ze een mooi bruin kleurtje
hebben. Warm serveren.

architektenburo joosten b.n.a.
lage dijk 29f, 5705 bx helmond
tel. 0492-663621, fax 663195
e-mail
info@archjoosten.nl
internet www.archjoosten.nl

woningen - kantoren - bedrijfsgebouwen - verenigingsgebouwen - restauraties
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Avocadosoep
Benodigd: 1 rijpe avocado, 1,25 liter melk 30 gram boter, theelepel
zout 1 liter bouillon, 1 eetlepel bloem, peper naar smaak.
Smelt de boter en voeg de bloem toe. Niet bruin laten worden. Voeg
langzaam de melk toe tot een dikke witte saus ontstaat. Voeg beetje
bij beetje de bouillon toe en roer steeds goed door. Voeg zout en peper
toe en laat alles 5 minuutjes pruttelen. Schil de avocado en verwijder
de pit,. Pureer hem. Voeg de avocadopuree toe aan de soep. Niet meer
laten koken, anders smaakt hij bitter.

Stoofschotel van vis.
Kies een stevige vissoort. Ik heb voor dit recept meerval gehad.
Heerlijk maar barstensvol graten.
Benodigd: 1 kilo verse vis, 1,25 liter pinda-olie, mag ook andere olie
zijn, 1 klein blikje tomatenpuree, twee goede tomaten, een flinke
ui. (de helft van de ui snipperen en de andere helft pureren), 2 rode
pepers, 1 eetlepel bloem, 1,25 liter bouillon, theelepel nootmuskaat
en zout naar smaak.
Maak de vis schoon en snij hem in mooie moten. Verhit de olie en
bak daarin de vis mooi bruin aan alle kanten. Haal de vis uit de pan
en houdt hem warm. Verwijder de pitjes uit de rode pepers en pureer
die. In Kameroen laat men de pitjes zitten, Daarom mag men ook 2
eetlepels sambal pakken. Bak halve gesnipperde ui en de tomaten.
Voeg de gepureerde andere halve ui toe met de peperpuree, tomatenpuree en zout. Bloem daarover verstuiven en even alles bakken onder
voortdurend roeren. Voeg de bouillon toe en laat de saus zachtjes

pruttelen tot hij tamelijk dik wordt. Voeg de gebakken vis toe en laat
alles nog 10 minuutjes stoven op een klein pitje. Serveren met rijst
en gekookte bakbananen.
Hierna eet je een heerlijke fruitsalade.

•

Kate had ook nog een goede raad:
‘We can waste time or spend it to good purpose. Life is short and it would
seem as worth to consider and plan the spending of our time as it is the
spending of our money’.
Maître Cour du Moulin.

NOTARISKANTOOR
SPOORMAKERS

Wijnhuis Helmond: voor al uw wijnen en
(non)alcoholische dranken.
Als u van plan bent een feest te geven,
dan bent u bij ons aan het goede adres.
Wij voorzien uw gehele feest van drank,
taps en eventuele tafels en stoelen!

Kromme Steenweg 3 • 5707 CA Helmond
Postbus 243 • 5700 AE Helmond • Internet: www.spoormakers.com
Tel. (0492) 50 93 33 • Fax (0492) 52 88 75
E-mail: notaris@spoormakers.com

Tevens verzorgen wij uw relatiegeschenken,
deze kunt u zelf samenstellen of u kunt een
keuze maken uit het al bestaande assortiment.
Bezoek onze internetsite voor meer informatie:
www.wijnhuis-helmond.nl
Of kom eens langs!
Mierloseweg 22
5707 AM Helmond
Tel. (0492) 53 56 70
Fax. (0492) 53 62 45

Hurksestraat 9
5701 GX Helmond
Tel. (0492) 53 82 60
Fax. (0492) 57 40 06

WA S S E R A U T O M A T E R I A L E N B .V.
Automaterialen • Gereedschappen • Garageuitrusting • Rem- en frictieservice • Reinigingsmiddelen

Helmond, Europaweg, tel. 0492 - 53 54 30
Veghel, Marchallweg 3, tel. 0413 - 36 20 01 / 35 0 6 78
Eindhoven, Woenselsestraat 354, tel. 040 - 246 14 10
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Dinsdag-Ladies day
De organisatie
Op verzoek geven we graag nog eens informatie over de de Ladies day. Het bestuur
hiervan wordt verzorgd door de damescommissie die bestaat uit de volgende leden: Ans
van der Elst, ladies captain, Elise Boelhouwer,
Riet Cavazza, Wilma van Leeuwen, Ellen
Swinkels en Els van Wylick.
Wij organiseren gedurende het hele jaar op
dinsdag de ladies day. Vanaf april tot eind
oktober wordt de zomercompetitie gespeeld.
Winnares daarvan is degene met het beste
resultaat over 10 wedstrijden. Na elke wedstrijd worden prijsjes toegekend, waarvan
het aantal afhankelijk is van het aantal
deelneemsters. Daarnaast is er een extra
prijs voor diegene die in deze competitie de
meeste wedstrijden heeft gespeeld. Voor het
merendeel van deze wedstrijden geldt gunshot, gemiddeld één keer per maand wordt er
met individuele starttijden gewerkt.
Naast de wedstrijden die meetellen voor de
competitie vindt er, ééns per maand een zgn.
fun-wedstrijd plaats. Andere activiteiten
zijn: een uitstapje naar een andere baan, de
‘vriendinnendag’ in september en de ‘eindejaarswedstrijd’ waarna in een vergadering
met de deelneemsters het afgelopen seizoen

wordt geëvalueerd en de plannen voor het
nieuwe seizoen worden voorgelegd.
Gedurende de wintermaanden vindt de
‘snertcompetitie’ plaats. Winnares daarvan
is degene met het beste resultaat van 5 of
6 wedstrijden, afhankelijk van het aantal
wedstrijden dat in totaal heeft kunnen
plaatsvinden. In die winterperiode worden
daarnaast de ‘Sinterklaaswedstrijd’ en een
‘golf/bridge-wedstrijd’ georganiseerd.
Het overzicht van al deze evenementen en
het reglement worden steeds op het eigen
mededelingenbord naast de dameskleedkamer gepubliceerd, alsmede op de speciale
pagina van de Website.

Bijkletsen bij de koffie

Ladies sluiten snertcompetitie af.
Vandaag, 18 maart 2003, hebben wij de
snertcompetitie afgesloten. Wij moeten
concluderen dat het weer dit jaar wederom
helaas ‘snert’ was. Vanaf eind oktober hebben wij maar tien complete wedstrijden kunnen spelen. Desondanks bleef de stemming
opperbest; bij geen golf, dan maar bridge, of
in ieder geval even gezellig bijkletsen bij een
kop koffie. Voor de eindscore telden de beste
vijf wedstrijden. Op basis hiervan mochten
Christine Jacobs en ondergetekende, een

Ans van der Elst en Christine Jacobs de winnaars
van de snertcompetitie

snertpakket in ontvangst nemen. Aan mij
werd opnieuw voor een jaar de zorg opgedragen voor onze trofee, die verbonden is aan
de eerste plaats. Mijn dank gaat uit naar alle
medespeelsters en vooral naar mijn medecommissieleden. Met zijn allen zijn we weer
fijn de winter doorgekomen.
Na de golf/bridge van 25 maart gaan wij op
2 april weer van start met de zomercompetitie. Ik nodig alle dames van harte uit hieraan
deel te nemen. Kalender en reglement vindt
U op ons mededelingenbord in het clubhuis
en op de Website.

‘De damescommissie’ vlnr Els van Wylick, Ellen Swinkels, Wilma van Leeuwen, Ans van der Elst en Riet
Cavazza. Elise Boelhouwer ontbreekt.
8

Graag tot ziens,
Namens de damescommissie
Ans van der Elst.
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Handicapje pesten
In de golfwereld is het woord handicap
gemeen goed en er zijn spelers die voorstander zijn van een lage handicap en anderen
van een hoge handicap, omdat ze ook wel
eens een prijs willen winnen.
Weer anderen vinden hun partner of
echtgeno(o)t(e) hun of haar handicap,
zeker als die beter speelt dan hun of haar
counterpart.
Er zijn echter ook golfers die een echt fysiek
handicap hebben en voor die mensen hebben we in ons landje de, in de wereld unieke,
Handicart Stichting. Deze zorgt er voor dat
alle golfers die hun geliefde sport vanwege
een fysiek gebrek niet meer kunnen beoefenen voor een miniem bedrag een golfcart
kunnen lenen, zodat ze toch mee kunnen
doen.
Dat is wat je, ook alweer echt Hollands,
solidariteit noemt, omdat heel veel gezonde
Nederlandse golfspelers ieder jaar een steentje bijdragen om hun niet zo fortuinlijke collega’s toch in staat te stellen hun favoriete
spel te blijven spelen.

Golf-bridge wedstrijd
We schrijven 25 maart, 18ºC zonnig en windstil. Bofkonten zijn we! Lekker in onze trui
of shirt over het goeduitziende Helmondse
golfterrein. Geweldig, hoe de greenkeepers
de greens binnen zo’n korte tijd weer in conditie hebben gebracht. Ze lopen weer net zo
snel als vorig jaar zomer.
Rosemarie en ik moesten onze titel verdedigen en in een zeer gezellige flight met Paula
en Lia begonnen we vol goede moed aan ons
rondje golf. Lekker gespeeld. Niet zo goed als
onze tegenstanders, maar je kon je wel fijn
aan hen optrekken, zodat de concentratie
wat beter bewaard bleef. 31 stableford punten scoorden we. Niet slecht, maar dat had
natuurlijk beter gekund.
Met z’n allen daarna heerlijk geluncht op
het terras in het zonnetje. Lekkere soep en
heerlijke broodjes. En toen onze hersens laten
kraken met 18 spelletjes bridge. Heel gezel-

Toch blijven de handicart rijders enigszins
in het nadeel omdat zij terecht geen gebruik
van de handicart kunnen maken als door de
(weers)omstandigheden dit schadelijk zou
zijn voor de baan. Dat betekent dat zij vaak in
de winter maandenlang niet kunnen spelen.
Dat is volkomen acceptabel, maar...
Een golfclub bepaalt zelf wanneer de baan
bespeelbaar is of niet, of er geplaatst mag
worden of niet, wanneer het clubhuis open
moet zijn of niet, of er draagtassen verplicht
zijn of niet en ook of er handicarts op de
baan mogen of niet. Dat zijn geen regels van
de N.G.F.
Maar een golfclub moet ook de instelling
hebben om zijn leden zoveel en zovaak mogelijk van de baan en de andere faciliteiten van
de club gebruik te laten maken. Dat vereist
dikwijls een wijze afweging, waarbij steeds
het belang van de leden voorop moet staan.
Dat betekent ook dat als het enigszins kan,
zonder echt fatale
schade aan de baan,
de regels zodanig
moeten
worden

Nee, hij kan
komende vrijdag
niet spelen

Hlbmblm..
bestel vast een
handicart voor volgend
jaar!

toegepast dat alle leden, ook die in een handicart, ten volle kunnen gebruik maken van de
faciliteiten die hun ter beschikking staan.
In Nederland kennen we allemaal ook de
uitdrukking auto’tje pesten.
En we weten ook dat er vóór- en tegenstanders zijn van de heilige koe.
Laten we er voor zorgen dat het op Overbrug
niet ‘ Handicapje pesten’ wordt.

•

Jan Romme

lig en iedereen deed
ontzettend hun best
om zo hoog mogelijk te eindigen. Wij
dus ook.
Het liep allemaal
reuze goed en
Rosemarie speelde
als Omar Shariff.
Dus weer gewonnen
dit jaar. Mijn dank is
groot, Roosje! Ellen
en Trix proficiat met
de tweede plaats.
Mijn dank aan de
wedstrijdcommissie die van deze
dag toch weer iets
uitzonderlijks wist
te maken.
Bertie

•
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Informatie van de wedstrijdcommissie
Wedstrijdkalender
Ook dit jaar heeft de wedstrijdcommissie
weer een wedstrijdkalender samengesteld die
in scorekaartformaat is uitgevoerd. De layout is aangepast zodat ook de mededelingen
van de wedstrijdcommissie en de adressen
en telefoonnummers van de commissieleden beter tot hun recht komen. De kaart is
opgemaakt met medewerking van Jackey van
Melis en is in kleur gedrukt door Drukkerij
van de Moosdijk. Voor geinteresseerde leden
liggen de kaarten naast de scorekaarten in de
receptie van het clubhuis. Uiteraard staat de
kalender ook op het internet.

Overzicht van deelname aan
westrijden
Van de wedstrijdcommissie ontvingen we
een overzicht van de deelname aan door hun
georganiseerde wedstrijden in de jaren 19982002. Hieruit blijkt dat het aantal deelnemers
per wedstrijd geleidelijk aan toeneemt.

10

Voor de maandbekerwedstrijden in de maanden april tot september lag het gemiddeld
aantal deelnemers in 2002 op 65 verdeeld
over twee categorieen: tot hcp 24 en vanaf
hcp 24.
De drukst bezette individuele wedstrijden
waren in 2002:
- Handicartwedstrijd
76 deelnemers
- Sinterklaaswedstrijd
72 deelnemers
- Snertwedstrijd
70 deelnemers
- Wildwedstrijd
68 deelnemers
- Thuisblijverswedstrijd
70 deelnemers
Het minst bezet waren in 2002:
- Dauwtrapwedstrijd
12 deelnemers
- Golf/bridgewedstrijd
28 deelnemers

Wat zijn de criteria voor Golfster/
Golfer van het jaar?
Het gaat er hierbij om wie de beste golfprestaties heeft geleverd gedurende het jaar.

Dit wordt beoordeeld aan de hand van een
puntentelling. De punten kunnen als volgt
verzameld worden:
1. De eerste tien in de uitslag van qualifying
wedstrijden (spelend vanaf max hcp 36)
krijgen respectievelijk 10-9-8-7-6-5-4-32 en 1 punt. Dames- en herendagen tellen
niet mee, strokeplay en matchplay kampioenschappen wel.
2. De 10 leden die de meeste qualifying
kaarten inleveren gedurende het jaar
krijgen ook op dezelfde manier punten
toegekend.
3. Ook handicap verlagingen worden
beloond en wel als volgt:
- Verlaging tussen 36 en 24 is 1 punt per
punt verlaging.
- Verlaging van 24 naar 18 is 2 punten per
punt.
- Verlaging van 18 naar 0 is 3 punten per
punt.
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De dame en heer die zo het grootste aantal punten verzamelt, wordt
golfster/golfer van het jaar.

Indeling NGF-competitieteams seizoen 2003
Heren 1

Heren 2

Dames 1

Gijs Verstappen

Albert v.d. Meys

Ellen Swinkels

Tom v.d. Laar

Loek van Poppel

Gerrie Curfs

Huub Bozon

August Curfs

Trix v.d. Loo capt

Carl Martin

Pieter Driessen capt

Els van Wylick

Frans Vinke

Arie van Uden

Toos de Vries

Herman Hendriks

Rijn Schellekens

Tonny Schellekens

Elias v.d. Meer capt

Huib v.d. Vrande

Henriëtte van Dongen

Han Hoeben

Jan v.d. Eijnde

Anneke Theunissen

De indeling is gemaakt op handicap!
Alle deelnemende teams veel succes toegewenst! Graag zou de redactie
iets horen van de teams over de afloop van hun wedstrijden.

Ledenmutaties sinds 1 februari 2003
Nieuwe leden:

Ham, M. (Michelle)

Helmond

Ham, N. (Nathalie)

Helmond

Meijer, J.A. (Hans)

Beek en Donk

Teunissen, H.J.A. (Erik)

Eindhoven

Zuidhof, H.R. (Hidde)

Helmond

Zuidhof, H.R. (Hugo)

Helmond

Zuidhof, M.L. (Margo)

Helmond

Vossenbeemd 1, 5705 CL HELMOND
tel. 0492 - 535711 fax. 0492 - 533181
www. deco-lichtreclame.nl
info @deco-lichtreclame.nl
ontwerp, vergunning, productie, montage en onderhoud.
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Leden die lidmaatschap hebben beeindigd:
Gosefoort-Taks, M.H.J.E.(Marijke)

Helmond

Kornuijt, S.J.C. (Serge)

Helmond

Martens, T.J.P.F. (Tijs)

Helmond

Meijer-van Bragt, J.M.A.(Hanneke)

Beek en Donk

Waarsenburg, D. van de (Daniëlle)

Helmond

Het bestuur verwelkomt de nieuwe leden en wenst hun veel golfplezier
bij onze club.

•

Ledenvergadering op 27 mei a.s.
De jaarlijkse ledenvergadering is gepland op dinsdag 27 mei a.s.
om 20.00 uur in het clubhuis.
Op de agenda staan onder andere; - jaarverslag 2002
- begroting 2003
Plan voor aanpassing van de baan nu de verkoop van de oefengreens is afgerond.

�� ������������ �������������� �������
�������������
���� � ����
��������������
����������������������������������
���������������������������������
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Wat ons verder nog
ter ore kwam
Nieuws van d’n Dimpel
We hebben al weer heerlijk kunnen genieten van het lentezonnetje op de baan en op het terras. De eerste Dodavo zal nu ook
al achter de rug zijn en de diverse competitie’s zijn in volle gang.
De winter-biljart-competitie is heel gezellig afgesloten met
een diner en spelletjes.
Dit zomerseizoen hebben wij op maandag het clubhuis weer
beperkt opengesteld van 11:00 tot 18:00 uur voor een drankje
(de keuken is de hele dag gesloten). Op dinsdag en woensdag is
onze keuken beperkt geopend (broodjes e.d.).
Op de Dodavo-avonden serveren wij de bekende Dodavo-hap.
Iedere week een wisselend gerecht, oftewel een ‘eenvoudig
doch voedzaam bord eten’. Daarnaast kunt u ook nog kiezen
voor de saté of de scampi’s.
In het weekend (vrijdag, zaterdag en zondag) willen wij u graag
verrassen met andere, nieuwe of ‘oude’ gerechten uit onze
keuken.
Zoals u ziet (leest) gaan wij er weer met frisse moed tegenaan,
wij hopen u ook! Om het komende seizoen voor ons allen in en
om het clubhuis zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen, hebben wij een aantal Dimpel-wist-u-datjes verzameld.

Wist u dat:

• de zonneluifel afgesteld is op wind en zon; dus dat wij echt
niet de hele dag met de afstandbediening lopen te spelen
• wij speciale terras-asbakken hebben die ervoor zorgen dat
het terras verschoond blijft van peuken; het terras en de tuin
zijn er voor ons allemaal
• als u aan de bar bestelt, u sneller geholpen wordt, zeker als u
uw barfee pasje daarbij gebruikt
• ook als u op het terras zit, wij u niet zullen vergeten! (als dit
toch lijkt te gebeuren is het voorgaande punt van toepassing)
• wij 12 weken zonder ‘onze Wieger’ verder moeten, omdat hij
stage gaat lopen in Italië
• ook Pieter stage gaat lopen, maar in het weekend zal hij wel
aanwezig zal zijn
• een aantal struikelblokken in het clubhuis aangepast zijn
• het grote struikelblok naar het terras hopelijk snel aan de
beurt komt
• wij u allen een mooie, sportieve en gezellige golf-zomer toewensen!
In d’n Dimpel wordt ook actief ge-biljart. Deze trofee werd
onlangs uitgereikt aan Chris Liebreks als winnaar van de wintercompetitie.
Gijs en Iris
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❍ Het voorjaar brengt vaak veranderingen met zich mee. Zo werd
geconstateerd op de greens dat de vlaggen vernieuwd zijn. Het rood
van de vorige vlaggen is ingeruild voor het wit geschonken door
NEVADA BOBS’ GOLF.
❍ Er wordt door het bestuur nog steeds gestreefd naar een
E-mailbestand van alle leden. Dit om de communicatie
naar en van leden te vergemakkelijken. Mocht u een e-mailadres hebben stuur het dan naar de ledenadministratie.
E-mailadres: fred.boogaarts@chello.nl
❍ De lobby voor het in achtnemen van de etiquette op en rond de
baan en in het clubhuis gaat door. Zo werden we attent gemaakt
op de gewoonte om jassen aan de kapstok te hangen in plaats van
op stoelen en tafels. Lijkt ons een goed idee.
❍ Er is kennelijk een doorbraak geforceerd bij de NGF in het gebruik
van de lange putter (o.a. gebruikt door Bernard Lange). Men mag
deze putter volgens de HaReco voortaan ook gebruiken bij het
bepalen van de stoklengtes waarbinnen de bal gedropt mag worden. Dit ongeacht met welke stok men verder slaat.
❍ De evergreen fotograaf Cees van Dijk laat weten dat hij ook bereid
is foto’s te maken op verzoek bij wedstrijden of andere evenementen op de baan of in het clubhuis die interessant kunnen zijn voor
de lezers van ons blad.

•

Probleem? Opgelost!
Een mailing moet met spoed de deur
uit, maar u kunt u heeft niet de mensen en
middelen om dit te organiseren?
Geen probleem als u Profi Pack BV kent.
Een product moet omgepakt of ingepakt worden,
maar u weet niet hoe?
Wij lossen het voor u op.
Voor handmatige en machinale verpakkingswerkzaamheden is Profi Pack uw partner.
Neem vrijblijvend contact op met
Dhr. H. Prick of Dhr. F. v.d. Heuvel.

PROFI

PACK BV
montage, in- om- & verpakken

Buitendijk 10 - 5705 CD Helmond - NL
Tel. +31 (0)492 536 405 Fax +31 (0)492 477 771
Internet: www.profipack.nl E-mail: info@profipack.nl

nummer 2 - april 2003

Handicart
Op 9 jun1 a.s. (2e Pinksterdag) is
het weer zover. Dan wordt op onze
club wederom een wedstrijd georganiseerd welke in het teken staat
van de ‘Stichting Handicart’.
Het fantastische resultaat van onze wedstrijd
in 2002 moet geëvenaard kunnen worden.
Niet voor niets stond er een mooi artikel

over onze wedstrijd in het donateursblad
van de Stichting.
De wisselbeker is al opgepoetst, de prijzen
worden al weer ‘geritseld’ en de ‘Mulligans’
kunnen weer gekocht worden.

groeien, maar we lopen nog ver achter bij het
gemiddelde in Nederland.
Kom op leden !!!.

•

De Handicart Cie.

De intekenlijst zal op korte termijn in het
clubhuis worden opgehangen. Wij verwachten weer een geweldige deelname.
Ook hopen we dat weer velen van onze leden
zullen toetreden tot de rijen der donateurs
van de Stichting Vrienden van Handicart. We

Vincent van Goghstraat 84
5671 GZ Nuenen
T 040 - 283 17 05
E info@dicksevers.nl
W www.dicksevers.nl

Hortsedijk 106

HELMOND

Dagje golf op
Op vertoon van deze advertentie:
• Gastvrije ontvangst met koffie en gebak.
• U speelt op de prachtige 18 holes baan.
• U geniet aansluitend een 3 gangen diner
na uw eigen keuze.
Maandag t/m vrijdag: prijs Compleet € 45,Zaterdag en zondag: prijs Compleet € 55,Graag vooraf een starttijd reserveren !!
Goed gesorteerde golfshop
Mühlenhof Golf & Country Club · Greilack 29 · D-47546 Kalkar nabij Kleve
Telefoon 0049 28 24 92 40 92 · Fax 0049 28 24 92 40 93 · www.muehlenhof.net
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Door de baan
Op het moment van schrijven is het de derde week van maart
en hebben we prachtig zonnig voorjaars weer waardoor het

lentegevoel ons bekruipt. Dit gevoel wordt nog versterkt door

de terugkomst van de wilde zwanen op de baan en door de

tijdelijke aanwezigheid van egyptische ganzen, gesignaleerd
bij de green van hole 2.

De baan ligt er verder uitstekend bij al is de grasgroei

vertraagd. Volgens Herbert komt dat doordat we van een
vorstperiode rechtstreeks in het droge mooie lenteweer zijn

gerold. Sinds begin maart zijn de zomergreens al open waardoor er weer echt gegolft kan worden. Door het droge weer

vragen de greens wel veel onderhoud in het voorjaar. Het
onderhoudsprogramma kent een aantal bewerkingen die ‘s

morgens gestart worden op hole 1 en stapsgewijs doorgaan

tot hole 9. Op deze wijze hebben de golfers er zo weinig

mogelijk last van. Het komt echter voor dat golfers ’s morgens

op een ander hole dan hole 1 starten. Voor de greenkeeper is

dat storend omdat de andere greens nog niet afgewerkt zijn.

Vandaar het verzoek om ook in geval van wachttijden op hole
1 af te slaan.

Nobra competitie 2003
Ook dit jaar nemen weer teams van HGC Overbrug deel aan de
Noord Brabant competitie oftewel Nobra. Deze competitie was
oorspronkelijk bedoeld voor brabantse clubs op brabantse banen.
De belangstelling is ondertussen zo groot geworden dat ook clubs uit
andere provincies zich hebben aangesloten terwijl tevens op banen
gespeeld wordt in andere provincies en zelfs in België en Duitsland.
Dit jaar voor het eerst kan naast stableford- ook matchplaycompetitie
gespeeld worden.
HGC heeft in 2003 vijf deelnemende teams waaarvan er vier een
thuiswedstrijd spelen. Met tien leden per team betekent dit dat liefst
vijftig HGC leden bij Nobra betrokken zijn. De volgende teams zijn
in de running:
• Damesteam (matchplay) met als captain Brigitte Bozon.
Thuiswedstrijd op 7 april.
• Mixed team (stableford) met als captain Harry Verstappen.
Thuiswedstrijd op 9 april.
• Mixed team (matchplay) met als captain Cees van Dijk.
Thuiswedstrijd op 6 mei.
• Mixed team met als captain Hans Theunissen. Thuiswedstrijd op
21 mei.
• Herenteam met als captain Jan Gottenbos. Geen thuiswedstrijd.
U bent allen van harte welkom bij onze thuiswedstrijden.

•

tuin- en cultuurtechnisch bureau

ontwerp
aanleg
onderhoud
van uw
groenvoorziening,
bedrijfsterrein,
kantoortuin,
sportaccomodatie.

Telefoon 026 - 495 91 00
Hoofdstraat 27, 6994 AC De Steeg (Gld.)

14

nummer 2 - april 2003

Hartelijk welkom aan alle nieuwe leden
Op zaterdag15 maart j.l. werden
alle nieuwe leden in ons clubhuis
uitgenodigd om kennis te maken
met onze golfclub en de faciliteiten,
die de club hen kan bieden.
Het is voor nieuwe leden altijd vreemd en
onwennig om opgenomen te worden in een
nieuwe club, haar cultuur te leren kennen
en bekend te worden met de huishoudelijke
regels.
Het werd daarom door de genodigden enorm
gewaardeerd, dat de dames Henriëtte van
Dongen, Ceciele van den Broek en Paula van
der Zwaag, als introductieteam, het initiatief
hebben genomen hen in een gemoedelijke
sfeer in te wijden.

Peter Heessels als winnaar

Onder genot van een drankje werd e.e.a.
samengevat, waarna de voorzitter een
welkomstwoord sprak namens het bestuur.
Hierbij zette hij uiteen, dat de club ambitieus aan uitbreiding werkt, zodat wij in de
toekomst zullen beschikken over een baan
met een of meerdere PAR 5’s. Al met al zeer
verheugend, ofschoon er nog geen definitieve
plannen zijn. Na dit gezellig samenzijn werd
een 9-holes wedstrijd gespeeld om de baan
te leren kennen.
Deze wedstrijd werd gewonnen door Peter
Heessels, die als prijs een heerlijke fles wijn
in ontvangst mocht nemen.
Namens de nieuwe leden dank ik allen voor
de prettige kennismaking.
P.H.

•

alb. van der meijs
schilderwerken bv
Nijverheidsweg 12 5421 WN Gemert | T 0492 - 36 29 19 | F 0492 - 36 71 40 | info@vdmeijs.nl
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Golfen is ondernemen
Golfen heeft veel raakvlakken met ondernemen. Een goed inzicht is vereist, er
moet een taktiek uitgestippeld worden en beslissingen moeten genomen worden op
basis van de juiste informatie.
Met uw golfspel kunnen wij u niet helpen, met ondernemen wel.
De Berkadviseurs kunnen u ondersteunen bij het maken van keuzes en het nemen
van beslissingen. Zij kennen de weg en helpen u dan ook graag bij het overtuigen
van de bank of bijvoorbeeld het regelen van belastingzaken. Zij geven uw plannen
een cijfermatige onderbouwing. Cijferwerk dat precies het verschil bepaalt tussen
het meer of minder slagvaardig benutten van kansen. En daarrin ligt hun kracht en
toegevoegde waarde.
Geïnteresseerd? Neem dan contact op met Hans Derison, Chris Ketelaars of
Eric van Gerwen, telefoon (0492) 53 69 69.

ACCOUNTANTS EN BELASTINGSADVISEURS
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Panovenweg 2
5708 HR Helmond
Telefoon: (0492) 53 69 69
Fax: (0492) 52 84 88
E-mail: helmond@berk.nl
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Sander’s pro-praatje
Hoe kunnen we het pitchen
over een korte afstand verbeteren?
Wij gaan uit van een situatie waarbij er kort gepitched moet worden bijv.
wanneer er weinig green is tussen de hole en de bal of wanneer er over
een hindernis gespeeld moet worden. Het doel van de slag is om de bal
bij het neerkomen snel te laten stoppen. Wij gebruiken hiervoor de sandwedge.
Eerst een stukje techniek: Het clubhoofd
heeft een ‘bounce’ (onderkant slagvlak) en
een ‘snijkant’ (onderste voorkant slagvlak).
De bounce zorgt ervoor dat het clubhoofd
van de sandwedge zich bij een bunkershot
niet te diep in de grond zal graven. Dit geldt
ook in ons geval bij ligging in het gras.
De onderste rand van de bounce is net weer
iets lager als de snijkant van het slagvlak
waardoor het risico bestaat dat bij een slag de
snijkant tegen de bal aan gaat komen en dat
is niet de bedoeling. Dus is het belangrijk dat
de snijkant lager blijft en als het ware door
de bodem of grond heen snijdt. waardoor je
de bal op het slagvlak raakt.
We starten met een rechte stand van het clubhoofd. Dat betekent dat de snijkant doorloopt
in de lijn van de shaft. (zie foto 1)
Je gaat nu nog niet grippen! Eerst laten we
de club openvallen (draaien). Dit niet te
extreem maar ongeveer 45 graden. Het slagvlak staat nu open en rust in z’n geheel op de
bounce. (zie foto 2)

Nu moeten we de club gaan grippen op de
gebruikelijke manier. De plaats van de handen iets lager aan de grip voor meer controle.
Het voelt wat onwennig aan omdat de grip
niet geheel vloeiend in de vingerkootjes ligt.
(zie foto 3)
Het slagvlak moet nu weer in positie gedraaid
worden in de richting van het doel. Dit door
het gehele lichaam open te draaien t.o.v. het
doel. Dus om de bal heen naar rechts zover
dat de snijkant loodrecht op het doel is
gericht. (zie foto 4)
Bepalend voor dit shot is dat bij het moment
van raken van de bal het lichaamsgewicht
meer op links dan op rechts rust waardoor
‘actie neerwaarts = reactie opwaarts’.
De zwaaibaan is enigszins van buiten naar
binnen en dus de balvlucht meer van links
naar rechts (snijeffect).Dit als gevolg van een
open stand t.o.v. het doel en de bal.

•

Succes Sander
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makelaars b.v.

Prins Hendriklaan 25
5707 CJ Helmond
tel. 0492 - 53 78 73
fax. 0492 - 54 13 19
www.vbtgroep.nl

MAKELAARS b.v.
De productiemogelijkheden
van Helmond Precisie B.V. zijn:
• het seriematig centerloos slijpen van uw
producten die door U worden toe geleverd
• het vervaardigen van complete producten,
volgens Uw specificatie van grondstof tot
eindproduct

Helmond Precisie B.V. • Postbus 419 • NL-5700 AK Helmond • Burg. Krollaan 83 • NL-5707 BB Helmond
Telefoon: +31 492-539885 • Telefax: +31 492-527305
www.helmond-precisie.nl
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Uit analyse van de moeilijkheidsgraad per hole komen opmerkelijke conclusies

Een verhelderende stukje Baanstatistiek
We hebben een analyse gemaakt van 634 scorekaarten van 57 westrijden
op onze baan met als doel om te kijken hoe de theoretische moeilijkheidsgraad van iedere hole, die vast ligt in de stroke-index, overeenkomt met
het gemiddelde aantal gerealiseerde slagen in de praktijk. Het betreft
hier wedstrijdscores van spelers met een handicap van 0 tot 24.
Hieronder vindt u een statistiek van de scores over de eerste en tweede negen holes van
onze golfbaan.

van hole 4 en 6 zouden mogelijk omgeruild
kunnen worden. Overigens zou je voor een
goede stroke-index 100 scores moeten evalu-

Er kunnen enkele interessante
conclusies worden getrokken:
Wat blijkt is dat hole 1 het moeilijkst bespeelbare hole is met een gemiddelde van 6,43/6,33
slagen (zie ook de gedetailleerde grafiek van
hole 1). Op de tweede plaats komt hole 4 met
een gemiddelde van 6,14/6,27 slagen. Hole 6
nu het moeilijkste hole met de laagste stroke
index komt pas op de derde plaats met een
gemiddelde van 5,81/5,82 slagen.
Verder valt op dat van de par-drieën hole 9
wat moeilijker lijkt te zijn dan hole 5 ondanks
de hogere stroke-index.

Par
Str. Ind.
Gem. slagen

De HaReco is niet van plan om dit jaar reeds
tot herziening van de strokeindices over te
gaan, maar volgend jaar zullen we nogmaals
de cijfers bestuderen samen met de cijfers van
dit jaar.

•

Fred Boogaarts
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Het verdient dus aanbeveling om de stroke
index van onze baan nog eens nader te
bestuderen. Hole 1 mag nimmer stroke
index 1 hebben, maar de moeilijkheidsgraad
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eren van spelers uit HCP categorie 1 (0 – 4,4)
en dat is bij HGC Overbrug niet mogelijk.
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VERTAX TAXI
Wij zijn er
24 uur per dag
voor u!

0492 543 000
HELMOND
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nummer 2 - april 2003

Voorproefwedstrijd voorspelt veel kou
Zondag 6 april kon er voorgeproefd worden. Voor de niet golfers onder de
lezers zij vermeld dat zich dit niet aan de bar maar op de baan afspeelde.
‘Vast proeven hoe het komende seizoen gaat smaken’ werd er gezegd.

Goossens die voor de eerste keer met haar
nieuwe golfset speelde. Zij heeft in elk geval
goed voorgeproefd.

•

Als dit voorproeven ons echt een eerste
indicatie heeft gegeven dan moeten we
concluderen dat ons nog een koud golfjaar
staat te wachten. Immers er stond een gure
koude wind uit het noorden die na het heerlijke weer in maart koud op ons dak viel.
Misschien daardoor waren de sportieve
resultaten niet spectaculair. Nog geen handvol deelnemers wist zijn handicap te halen.
Op bijgaande foto staan de winnaars met de
glunderende eerste prijs winnares Janneke

Golfsmid Bozon

BO3

Winnaars voorproefwedstrijd vlnr. Jan Martens, Janneke Goossens, Peter Heessels, Piet Bosmans, Riet
Cavazza en Jack Verstappen.

Wedstrijd uitslagen
Carnavalswedstrijd

= Als praktiserend fysiotherapeut, gespecialiseerd op het gebied van de bewegingsleer,
is mijn ervaring dat ieder individu een
eigen motoriek heeft, dus ook een natural
swing.
= Als golfsmid maak ik een analyse van uw
natural swing. Dit geeft uitsluitsel over
de voor u juiste Shaft, Clubhead, Grip en
Gripdikte, Lie en Loft.

= Als gediplomeerd ‘Advanced Clubmatcher’
maak ik voor u een nieuwe set op maat
(custom clubs), of pas uw eigen golfset aan.
= Reparaties, verlengen of verkorten van de
shafts, vernieuwen van de grips e.d. behoren ook tot de mogelijkheden.
= Laat uw natural swing eens doormeten
en maak vrijblijvend een afspraak met
Golfsmid Bozon.

06 - 51 10 72 99 / 0492 - 56 55 60

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jan Martens
Huub van de Vrande
Peter van de Goor
Stef van Heugten
Jan van den Eijnde
Will ter Heijne

Snertwedstrijd (carrousel)
1. Team met:
- Janneke Goossens
- René Hermans
- Corry Dams
- Berry de Kort
- Rosemarie Martens
- Fred Boetzkes
2. Team met:
- Jan van den Broek
- Annie Heessels
- Stef van Heugten
- August Curfs
- Margret van Dijk
- Paula Goossens
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Het winnende team

HGC ‘Overbrug’ Sponsoren
daar word je wijzer van

VERZEKERINGEN • HYPOTHEKEN • MAKELAARDIJ O.G.

Neways Electronics International NV

������������������
MIERLOSEWEG 86, HELMOND, tel. 0492-535066, fax 0492-551285.

STAND ʼ IN

Opvallend kreatief
in tentoonstellingsbouw

